




คํานํา 
  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเน่ืองทําให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง 
การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานใน
ภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมนานาอารยประเทศ ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปพร้อมๆกัน
โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดําเนิน
ชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า 
  ประกอบกับหนังสืออําเภอบ้านแฮด ที่ ขก 0023.17/2099 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
เรื่อง แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ขยายกรอบ
เวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่จะสิ้นสุดในปีงบประมาณ 2564 เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และให้เทศบาลตําบลโคกสําราญดําเนินการทบทวน และจัดทําร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 
2561 - 2565) โดยให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เพ่ือให้การดําเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เทศบาล
ตําบลโคกสําราญ จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ของเทศบาลตําบล 
โคกสําราญขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลตําบลโคกสําราญให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนด
ไว 
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๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกดิการทุจรติในเทศบาลตําบลโคกสาํราญ 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเก่ียวข้องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์
สําคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากย่ิงขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนของเทศบาลตําบลโคกสําราญ จําแนกเป็น ๗ประเภท ดังน้ี 
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตแุละปัจจัยที่นาํไปสูก่ารทุจรติขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินสามารถสรปุเปน็ประเดน็ได้ ดงันี ้
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหน่ึงที่ทําให้เกิดการทุจริต 

๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเร่ืองของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากย่ิงขึ้น 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่าน้ี 

๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังน้ันจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางคร้ังพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหน่ึง
ที่ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทําให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 



๒ 

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากย่ิงขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ต้ังมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุน้ี ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทํา
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
๒. หลกัการและเหตผุล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากย่ิงขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหา
ลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เน่ืองจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างย่ิง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ันมีผลในเชิงลบ  
ซึ่ง พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้อง
และพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอํานาจคนไทย
บางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปช่ันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมา
ต้ังแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางาน
ที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้
กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ๕๐ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้น้ัน การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนด
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 



๓ 

 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลโคกสําราญ จึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ
ที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างย่ังยืนจึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริตในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖1 – 
๒๕๖5) 

เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริงและต่อเน่ือง 

 
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน 
 ๑) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตําบล           
โคกสําราญ 
 ๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลโคกสําราญรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลตําบลโคกสําราญเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance)  

๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลโคกสําราญ 

๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ของเทศบาลตําบลโคกสําราญ 

 
๔. เปา้หมาย 
 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลโคกสําราญรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ 
 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตําบลโคกสําราญ 
 ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล          
โคกสําราญที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม 
 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
๕. ประโยชนข์องการจัดทาํแผน 
 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลโคกสําราญรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต(Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 



๔ 

 ๒) เทศบาลตําบลโคกสําราญสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลโคกสําราญทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 



๕ 

ส่วนที่ ๒ 
 
 
 
 

๑. แผนปฏบิตักิารปอ้งกันการทุจรติ (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) มีรายละเอียดกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต (ภาพรวม) แยกเป็นรายมติิได้ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

แผนปฏบิัตกิารป้องกนัการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

แผนปฏิบตัิการปอ้งกันการทุจริต  (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) 



 

 

ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทจุริต 5 ป ี

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลตําบลโคกสําราญ อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

๑. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ๑.๑ การสรา้งจิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ การเมอืงฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมอืง ฝา่ยสภา
ท้องถิ่นและฝา่ยประจําของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. โครงการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
เทศบาล ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- 0.- งานบรหิารทั่วไป 

2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน
เทศบาล 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- งานบรหิารทั่วไป 

3. กิจกรรมอบรม ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนใหผู้้บรหิาร สมาชิกสภา
เทศบาลและพนักงานเทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- 0.- งานรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ 

๑.๒ การสรา้งจิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จรยิธรรมให้แก่
ประชาชน ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- 0.- งานบรหิารทั่วไป 

2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และ
จิตสาํนึกในการเสยีภาษีใหแ้ก่ประชาชน 
(โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานคลงั) 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- 0.- กองคลัง 

3. โครงการสง่เสรมิอาชีพตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- 0.- งานพัฒนาชุมชน 

๑.๓ การสรา้งจิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1. กิจกรรมตามหลักสตูรโตไปไม่โกงศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็ (โครงการคุณธรรมนําชีวิต) ๓,๐๐๐.- ๓,๐๐๐.- ๓,๐๐๐.- ๓,๐๐๐.- 0.- กองการศึกษา 

2. โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เยาวชนในเขตเทศบาล ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- 0.- งานพัฒนาชุมชน 

3. กิจกรรมการปลูกฝงัการมจีิตสาธารณะแต่
เยาว์วัย (โครงการคุณธรรมนําชีวิต) ๓,๐๐๐.- ๓,๐๐๐.- ๓,๐๐๐.- ๓,๐๐๐.- 0.- กองการศึกษา 

มิติที่ ๑ รวม  9 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ๓๒๖,๐๐๐.- ๒๗๖,๐๐๐.- ๒๒๖,๐๐๐.- ๒๔๖,๐๐๐.- 20,000.-  
 

๖



แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทจุริต 5 ป ี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. การบรหิารราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจาํนงทางการเมือง
ในการต่อตา้นการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

1. กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อตา้นการทุจริต
ของผู้บริหาร ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- 0.- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

๒.๒ มาตรการสรา้งความโปร่งใส
ในการปฏิบัตริาชการ 

1. การสร้างความโปร่งใสในการบรหิารงานบุคคล ๒๐,๐๐๐.- 
 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- 
 

๒๐,๐๐๐.- 
 0.- งานการเจ้าหน้าที่ 

2. กิจกรรมสง่เสรมิความรู้การเบกิจา่ย
งบประมาณและการจดัหาพัสดแุก่บคุลากรกอง
คลังและหน่วยงานผู้เบิก 
(โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานคลงั) 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- 0.- กองคลัง 

3. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ ๐.- ๐.- ๐.- ๐.- ๐.- งานบรหิารทั่วไป 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อํานาจหน้าที่ใหเ้ป็นไปตาม
หลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่
ดี 

1. โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัตริาชการ ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- 0.- งานบรหิารทั่วไป 
 

2. มาตรการออกคําสั่งมอบหมายงานของ
ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลและหวัหน้าสว่นราชการ ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- 0.- งานการเจ้าหน้าที่ 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนิน
กิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 

1. กิจกรรมเชิดชูพนักงานดีเด่น ดา้นความ
ซื่อสัตย์คุณธรรม จริยธรรม(โครงการคนดีศรี
เทศบาล) 

๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- 0.- งานการเจ้าหน้าที่ 

2. กิจกรรมเชิดชูพนักงานดีเด่นดา้นการช่วยเหลือ
กิจการสาธารณะ (โครงการคนดีศรีเทศบาล) ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- 0.- งานการเจ้าหน้าที่ 

3. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 0.- งานการเจ้าหน้าที่ 
๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
 

1. กิจกรรมแสดงเจตจาํนงในการปฏิบัติราชการ
ต่อผู้บังคับบัญชา (โครงการคนดีศรีเทศบาล) ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- 0.- งานการเจ้าหน้าที่ 

2. โครงการจัดทําแผนป้องกันการทุจริต ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- 0.- งานการเจ้าหน้าที่ 
3. มาตรการป้องกันการทุจริต ๐.- ๐.- ๐.- ๐.- ๐.- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

มิติที่ ๒ รวม 12 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 225,000.- 225,000.- 225,000.- 225,000.- 0.-  
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แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทจุริต 5 ป ี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

๓. การสง่เสรมิบทบาท
และการมีสว่นร่วมของ
ภาคประชาชน 

๓.๑ จัดใหม้ีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนไดม้สี่วนรว่มตรวจสอบ 
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไดทุ้ก
ขั้นตอน 

1. กิจกรรมตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบล
โคกสําราญ ๐.- ๐.- ๐.- ๐.- ๐.- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

2. กิจกรรมตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและ
คณะทํางานให้ข้อมูลข่าวสารแต่ละด้าน ๐.- ๐.- ๐.- ๐.- ๐.- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

3. กิจกรรมตั้งคณะทํางานข้อมลูข่าวสารทาง
ช่องทางเวป็ไซต ์ ๐.- ๐.- ๐.- ๐.- ๐.- งานบรหิารทั่วไป 

4. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ราคากลาง 
ทางประกาศ และเว็ปไซต์ (โครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารงานคลัง) 

๐.- 
 

๐.- 
 

๐.- 
 

๐.- 
 

๐.- 
 กองคลัง 

5. กิจกรรมตั้งคณะทํางานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร ๐.- ๐.- ๐.- ๐.- ๐.- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
6.กิจกรรมการจดัทําตู้รับเรือ่งราวร้องทุกข์ 
และเว็ปไซตแ์จ้งเหตุทุจรติ ๐.- ๐.- ๐.- ๐.- ๐.- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

7. โครงการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ตําบลโคกสําราญ ๐.- ๐.- ๐.- ๐.- ๐.- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

3.2 การรับฟงัความคิดเห็น การรับ และ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 0.- งานจดัทํางบประมาณ 
2. กิจกรรมตั้งศูนย์ดํารงธรรม ๐.- ๐.- ๐.- ๐.- ๐.- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
3. การกาํหนดขั้นตอนแผน การดําเนินการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ๐.- ๐.- ๐.- ๐.- ๐.- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

๓.๓ การส่งเสรมิให้ประชาชน 
มีส่วนรว่มบริหาร กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. กิจกรรมแต่งตัง้ประชาชนเข้ามามีส่วนรว่มใน
การจัดทําแผนและดําเนินการตามโครงการ 
(โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น) 

10,000.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- 0.- งานจดัทํางบประมาณ 

2. กิจกรรมการสง่เสริมความรู้การจดัหาพัสดุของ
เทศบาลแก่ประชาชน (โครงการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารงานคลงั) 

20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 0.- กองคลัง 

3. กิจกรรมกาํหนดแนวทางและห้วงเวลาการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 0.- งานจดัทํางบประมาณ 

4. โครงการสง่เสรมิคุณธรรม จริยธรรม เด็ก ครู 
ผู้ดูแลเด็ก 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 0.- กองการศึกษา 

มิติที่ ๓ รวม ๑4  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 90,000.- 90,000.- 90,000.- 90,000.- 0.-  8



แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทจุริต 5 ป ี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

เทศบาลตําบลโคกสําราญ อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

๔. การเสริมสร้างและ
ปรับปรงุกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กําหนด 

1. โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป ี 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- งานตรวจสอบภายใน 
2. โครงการจัดทํารายงานควบคุมภายใน 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- งานตรวจสอบภายใน 
3. โครงการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- งานตรวจสอบภายใน 
4. มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบควบคุมภายใน 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- งานตรวจสอบภายใน 
5. โครงการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในการประเมินจาก
ภายนอก 2,000.- 2,000.- 2,000.- 2,000.- 2,000.- กองการศึกษา 

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนรว่มตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช่องทางที่สามารถ
ดําเนินการได ้

1. กิจกรรมการรายงานผลการใช้จา่ยเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ (โครงการจดัทําวารสารเพื่อเผยแผ่ผลงานของเทศบาล
ตําบลโคกสําราญ) 

0.- 0.- 0.- 0.- 30,000.- งานจดัทํา
งบประมาณ 

2. กิจกรรมมสี่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ
การจ่ายและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาลตาํบลโคก
สําราญ 

0.- 0.- 0.- 0.- 0.- กองคลัง 

3. โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- กองคลัง 
4. กิจกรรมการจดัหาคณะกรรมการจัดซื้อจดัจา้งจากตัวแทน
ชุมชน 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- กองคลัง 

๔.๓ การส่งเสรมิบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

1. กิจกรรมการสง่เสริม พัฒนาศักยภาพ และอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลโคกสําราญ (โครงการฝกึอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจา้งและพนักงานจา้ง) 

๓๕,๐๐๐.- ๓๕,๐๐๐.- ๓๕,๐๐๐.- ๓๕,๐๐๐.- 100,000.- งานการเจ้าหน้าที่ 

2. กิจกรรมสง่เสรมิสมาชิกสภาเทศบาลให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝา่ยบริหาร (โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาองค์กร OD) 

๓๕,๐๐๐.- ๓๕,๐๐๐.- ๓๕,๐๐๐.- ๓๕,๐๐๐.- 50,000.- งานการเจ้าหน้าที่ 

3. กิจกรรมการมสี่วนรว่มในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
เทศบาลตาํบลโคกสําราญ ๓๕,๐๐๐.- ๓๕,๐๐๐.- ๓๕,๐๐๐.- ๓๕,๐๐๐.- 0.- งานการเจ้าหน้าที่ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

๔. การเสริมสร้างและ
ปรับปรงุกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๔ เสริมพลงัการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการ ทุจริต  

1. มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- 0.- งานบรหิารทั่วไป 

2. กิจกรรมการตดิป้ายประชาสัมพนัธ์กรณพีบเห็นการทุจริต 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- งานรับเรื่องราว 
ร้องทุกข์ 

3. มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครอืข่ายด้านการป้องกันการ
ทุจริต 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- งานรับเรื่องราว 

ร้องทุกข์ 
มิติที่ 4 รวม 15 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 152,000.- ๑๕2,๐๐๐.- ๑๕2,๐๐๐.- ๑๕2,๐๐๐.- ๑82,๐๐๐.-  
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